
Strålande VSM-facit på hemmaplan 

KA 2 fjärde bästa klubb
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Det blev ett strålande facit 
för KA 2 IF vid VSM  hemma 
på Västra Mark. 
Det blev tre guld, sex silver, 
tre brons och dessutom 
ett antal placeringar strax 
bakom medaljörerna.  
KA 2 blev fyra i lagtävlingen 
bland 178 klubbar som tog 
SM –poäng!

Per-Eric Smiding tog guld i 
M65 spjut. Per-Eric som blev 
svensk mästare tre gånger på 
70-talet och länge tillhörde de 
absolut bästa i Sverige hade 
inte rört ett spjut på 30 år när 
han anmälde sig till VSM. Han 
visade sig ha den rätta känslan 
kvar. Det blev seger och nytt 
svenskt rekord i åldersklassen 
med 47,03.
Marie Grahn gjorde en mycket 
bra tävling. Hon tog guld 
i längd med 3,93 med hela 
plankan kvar, silver i spjut med 
ett kast på 24,25 meter och kom 
på fjärde plats i kula, diskus 
och slägga. Marie var mest nöjd 
med släggan där hon persade 
med två meter. Hennes nya 
släggrekord är 32,29 meter. 

Tävlingsledaren och förre 
stavhoppsmästaren Patrik 
Stenlund (innehavare av 
banrekordet på Västra Mark 
med 5,76) gjorde en stark 
insats. Han tog silver i stav 
M45 på höjden 3,60 – tio 
centimeter efter svenske 
mästaren Bo Jacobsson, IK 
Tjelvar. Det blev även ett brons 
i tresteg med ett hopp på 10,71. 
Kastaren Krister Svensson fick 
också mycket god utdelning på 
sina fem starter med silver i 
kula M45 med en stöt på 11,37 
meter, brons i diskus och spjut 
och en fjärdeplats i slägga. 

I löpgrenarna var KA 2 
-dominansen stor i sprint 
M65. Lars Smedjebäck vann 
100 m före Lennart Offrell. I 
tvåhundrametersloppet sprang 
Offrell till sig ytterligare ett 
silver. 
Magnus Jacobsson gjorde sitt 
första lopp någonsin på 3000 
m hinder och tog silver i M 40 
med tiden 12,37,98. 
Tävlingen fick också njuta av 

ett världsrekord då nyblivne 
80-åringen Carl-Erik Särndal 
från Ystads IF, klarade 
rekordhöjden 1.38. Särndal har 
även höjdvärldsrekordet i M70 
och M75.
Lennart Arlebjer från IK 
Hakarpspojkarna som ensam 
tävlande i M95 utstrålade 
stor glädje och vann publikens 
hjärtan. 
            MALIN FARAASEN

Per-Eric Smiding visade att de gamla takterna finns kvar. SM-guld och 
svenskt rekord i spjut i M 65-klassen.
Foto: HÅKAN ERWING.
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Det var om-
bytta roller 
för Krister 
Svensson som 
fick god upp-
backning och 
coachning av 
sin heja-klack, 
döttrarna 
Hanna och 
Emma. I van-
liga fall är det 
tvärt om. 
Foto: 
MALIN 
FARAASEN.

Carl-Erik 
Särndal från 
Ystad satte 
världsrekord i 
höjd med 1,38.
Foto: 
ROLAND
ANDERSSON

Blekinge tog full pott i M65 100 meter. KA 2-löparna 
Lars Smedjebäck och Lennart Offrell tog guld och 
silver och Alf Karlsson från Team Blekinge sprang 
hem bronset. 
FOTO: MALIN FARAASEN.

Marie Grahn kastade bra och kammade hem silvret i 
spjut K50. I längd blev det guld. 
Foto: MALIN FARAASEN.

Patrik Stenlund till-
baka på stavhoppsba-
nan. Det blev silver. 
FOTO: HÅKAN 
ERWING.


